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SUL AMÉRICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS 

CNPJ/MF nº 33.041.062/0001-09 

 

 

RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO 

 

 

 

Prezados Senhores Acionistas, 

 

Submetemos à apreciação de V.S.as as demonstrações financeiras consolidadas da Sul 

América Companhia Nacional de Seguros (“Companhia”), relativas ao exercício social 

encerrado em 31/12/2015, acompanhadas das respectivas notas explicativas e do 

relatório dos auditores independentes. 

 

As demonstrações financeiras consolidadas foram preparadas conforme as Normas 

Internacionais de Relatório Financeiro (IFRS), emitidas pelo International Accounting 

Standards Board (IASB).  

 

1.   Conjuntura econômica 

 

A economia brasileira passou por ajustes em 2015, objetivando corrigir os 

desequilíbrios acumulados nos anos anteriores, fruto da expansão creditícia e fiscal. A 

política econômica concentrou-se no processo de realinhamento de preços, na redução 

das intervenções sobre o câmbio e, principalmente, na recuperação fiscal no intuito de 

estabilizar a dívida pública.  

 

Ainda que a política econômica traçada estivesse na direção correta, dificuldades para 

aprovação das medidas propostas inviabilizam o ajuste fiscal pretendido. A perspectiva 

de déficits fiscais crescentes, alimentando a expansão do endividamento público, 

elevou a percepção de risco da economia brasileira. Como consequência, o país 

perdeu o grau de investimento pelas agências de risco, ao mesmo tempo em que o 

real se deprecia.  

 

A economia passou por uma crise de confiança, reduzindo os investimentos, o 

consumo, tendo como consequência a elevação dos índices de desemprego. A inflação 

oficial ficou em 10,7%, refletindo, principalmente, a correção dos preços 

administrados, que subiram 18,1%, enquanto os demais preços da economia 

acumularam elevação de 8,7%, em consequência da depreciação cambial verificada no 

período.  

 

Estimativas de mercado projetam uma queda próxima de 4,0% no PIB brasileiro em 

2015. No mercado de trabalho, cerca de 1,8 milhão de vagas foram fechadas no 

segmento formal da economia. A taxa média de desemprego encerrou o ano em 

7,0%, contra 4,8% em 2014. 

 

Alguns ajustes no sentido de melhorar os fundamentos da economia brasileira têm 

sido realizados. O Banco Central encontra-se empenhado em trabalhar para que a 

inflação de 2015 não impacte os preços em 2016 e 2017. Ao longo do ano, o Banco 

Central elevou a Selic em 250 pontos, colocando-a em 14,25% (11,75% no final de 

2014). No setor externo, o ajuste decorrente de um câmbio mais depreciado levou a 

balança comercial a fechar 2015 com superávit próximo de US$20 bilhões, enquanto o 

déficit em contas correntes recuou de US$104,0 bilhões ao final de 2014, para um 

valor próximo de US$60 bilhões em 2015. Pelo lado fiscal, os esforços caminham na 



 

 

 

 

 

 

busca de superávits que estabilizem a dívida pública no longo prazo, objetivando 

recuperar o grau de investimento atribuído pelas agências de rating.  

 

A melhora dos fundamentos econômicos é passo importante para a superação desse 

quadro nos próximos meses e anos. A recuperação da confiança dos agentes, que é 

condição necessária para isso, recolocará a economia em uma trajetória consistente 

de crescimento. 

 

2.   Principais Informações Financeiras 

 

A Companhia apresentava a Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa (PCLD) 

para seguros, cosseguros, resseguros, IOF e comissão pelos valores líquidos no 

balanço patrimonial. A Companhia mudou sua prática contábil de apresentação e 

passou a registrar a PCLD, no balanço patrimonial, pelos valores brutos, mantendo, no 

resultado, sua contabilização pelo valor líquido na rubrica “Despesas administrativas”, 

em atendimento ao órgão regulador. 

Os registros contábeis da aquisição da Sul América Capitalização S.A. – SULACAP 

(SULACAP) pela controlada indireta Sul América Santa Cruz Participações S.A. (SANTA 

CRUZ) está sendo reapresentado nestas demonstrações financeiras, por determinação 

da CVM, órgão que regula a controladora Sul América S.A. (SASA), através do 

Ofício/CVM/SEP/GEA-Nº001/2015, de 2 de janeiro de 2015, emitido em resposta a 

consulta técnica da SASA com o objetivo de confirmar o entendimento sobre o registro 

da operação de aquisição do controle da SULACAP controlada indireta da Companhia. 

Na época da decisão formalizada no ofício supramencionado, a SASA entrou com 

pedido de reconsideração da decisão e em 24 de novembro de 2015 a CVM reafirmou 

em reunião a sua posição, tornando-a pública através de ata publicada em seu site, 

em 24 de dezembro de 2015. A Companhia está reapresentando estas demonstrações 

financeiras, refletindo no investimento e patrimônio líquido o entendimento da CVM de 

que a operação mencionada não é uma combinação de negócios. 

 

Os efeitos nas demonstrações financeiras referentes aos ajustes mencionados 

anteriormente são apresentados na nota 2.2 das Notas Explicativas. 

 

A tabela abaixo destaca as principais informações financeiras. 

 

 (R$ milhões) 2015 2014 Variação 

 Prêmios emitidos  15.637,5 13.487,4 15,9% 

 Prêmios ganhos  15.393,8 13.363,0 15,2% 

 Sinistros ocorridos  (11.571,0) (10.025,7) 15,4% 

 Custos de aquisição  (1.657,3) (1.495,4) 10,8% 

 Margem Bruta  2.165,5 1.842,0 17,6% 

 Resultado antes dos impostos e participações  1.225,1 978,0 25,3% 

 Lucro líquido  851,8 672,7 26,6% 

Acionistas da companhia 611,8 483,7 26,5% 

Participação dos não controladores 240,0 189,0 27,0% 

 

3.   Comentário sobre o desempenho 

 

No ano de 2015, a receita de prêmios de seguros atingiu R$15.637,5 milhões, 15,9% 

acima da receita obtida em 2014. Os sinistros ocorridos somaram R$11.571,0 

milhões, 15,4% acima do observado no ano anterior. Os custos de aquisição somaram 

R$1.657,3 milhões, aumento de 10,8% frente a 2014. No mesmo período, o lucro 



 

 

 

 

 

 

líquido totalizou R$851,8 milhões, com crescimento de 26,6% em relação ao ano 

anterior. 

 

3.1.      Vendas e Marketing:  

A Companhia comercializa um amplo portfólio de produtos e serviços, distribuído 

através de uma extensa rede de corretores, coordenados por sua área comercial. O 

grupo investiu no apoio aos seus parceiros aprimorando e ampliando sua presença nas 

principais cidades do país. 

 

3.2.      Capital Humano:  

 

Em 2015, com base na revisão de missão, visão, valores e competências, a 

Companhia investiu no desenvolvimento de toda a liderança para mobilização e 

engajamento das equipes. Nesse ano, fortalecemos o processo de gestão de 

desempenho, alinhado à entrega de resultados, à meritocracia e às competências 

organizacionais. 

 

3.3.      Sustentabilidade:  

 

Os temas relacionados à sustentabilidade tiveram força ainda mais ativa na 

Companhia. Diversas iniciativas foram implementadas no sentido de que o mercado no 

qual a Companhia está inserida se torne um influenciador na construção de uma 

sociedade economicamente viável, socialmente justa e ambientalmente correta para o 

futuro. A gestão para a sustentabilidade na Companhia é dividida em três frentes de 

atuação: integração de questões ambientais, sociais e de governança (ASG) aos 

produtos e serviços, engajamento de stakeholders e gestão do investimento social. 

 

4.   Reformulações societárias, reorganizações societárias e/ou alterações de 

controle acionário direto ou indireto. 

 

Em 21 de maio de 2015, a SASA divulgou ao mercado um fato relevante por meio do 

qual informou ter celebrado, em conjunto com suas controladas Saepar Serviços e 

Participações S.A. (SAEPAR) e a Companhia, o Contrato de Compra e Venda de Ações 

(Contrato) com a AXA Corporate Solutions Brasil e América Latina Resseguros S.A. 

(AXA), naquela data, tendo por objeto a alienação, para a AXA, de 100% das ações 

representativas do capital social da controlada Sul América Companhia de Seguros 

Gerais (SASG), cuja atual razão social passou a ser AXA Corporate Solutions Seguros 

S.A., que é uma sociedade seguradora que opera no ramo de seguros DPVAT e que 

após a cisão parcial da Companhia e incorporação da parcela cindida pela AXA 

Corporate Solutions Seguros S.A., ocorrida em 30 de novembro de 2015, passou a 

reunir também a carteira de grandes riscos de ramos elementares. 

 

A carteira de grandes riscos é composta por apólices que oferecem cobertura nos 

ramos de incêndio, transportes, responsabilidade civil, riscos nomeados, riscos 

operacionais, riscos de engenharia, riscos diversos e cascos. 

 

No contexto da operação, a Companhia e a AXA firmaram um acordo que estabelece 

os princípios de cooperação comercial entre as duas partes, objetivando ampliar a 

colaboração recíproca já existente na distribuição de produtos que complementem 

seus respectivos portfólios, em especial os ramos que constituem a carteira que foi 

objeto desta transação. 

 

Em 28 de dezembro de 2015, a SASA divulgou um comunicado ao mercado 

complementar informando que implementada todas as condições precedentes 



 

 

 

 

 

 

aplicáveis, incluindo as pertinentes aprovações regulatórias, foi efetivada e consumada 

a venda para a AXA de 100% das ações da SASG. 

 

Mais detalhes referentes às reformulações mencionadas anteriormente são 

apresentados na nota 1.1 das Notas Explicativas. 

 

Em 08 de julho de 2015, a SASA divulgou um comunicado ao mercado informando 

que sua controlada, Sul América Companhia Nacional de Seguros (Companhia), 

celebrou com a Pan Seguros S.A. (PAN), na referida data, contrato de cessão e 

transferência parcial de carteira de seguro habitacional e outras avenças. A carteira 

está distribuída em Apólices de Mercado (SH/AM – ramos 61, 65 e 68), constituída 

pela apólice coletiva de SH/AM contratada pela Caixa Econômica Federal, na qualidade 

de estipulante. 

 

O preço final da operação foi calculado sobre toda a carteira de Apólices de Mercado, 

não sendo aplicável o seu desmembramento por ramos. A inserção ou retirada de 

qualquer um dos ramos que compõem a carteira poderia mudar de forma relevante o 

preço final. 

 

Em 29 de dezembro de 2015, a SASA divulgou um comunicado ao mercado 

complementar, com o objetivo de divulgar que a transferência das apólices para a PAN 

foi concluída. 

 

Mais detalhes referentes às reformulações mencionadas anteriormente são 

apresentados na nota 1.2 das Notas Explicativas. 

 

5.   Resultado do exercício e proposta para sua destinação 

 

As demonstrações financeiras consolidadas tem a Companhia como controladora. Em 

31/12/2015 e 2014, a distribuição do resultado da Companhia é a seguinte: 

 

Descrição (R$ milhões) 2015 2014 

Lucro antes dos impostos e participações 676,2 601,9 

( - ) Impostos e contribuições  (41,8)  (58,1) 

( - ) Participações  (22,1)  (16,3) 

Lucro líquido do exercício 612,4 527,5 

(+) Reversão de reserva estatutária e outros ajustes 7,0 (3,9) 

Lucro líquido do exercício após compensações 619,3 523,6 

( - ) Constituição da reserva legal (5%)  (31,0)  (26,2) 

Lucro líquido ajustado 588,4 497,4 

Dividendos obrigatórios 

  25% do Lucro líquido ajustado 147,1 124,4 

( - )  Dividendos antecipados considerados nos dividendos obrigatórios 4,7  -    

( - )  Juros sobre capital próprio líquido considerado nos dividendos 140,3 113,1 

Bruto 165,0 133,0 

Imposto de renda  (24,8)  (20,0) 

Saldo dos dividendos obrigatórios propostos 2,1 11,3 

Destinação:     

Constituição de reserva estatutária 416,5 353,1 

 

6.   Declaração sobre capital financeiro e intenção de manter até o vencimento os 

títulos e valores mobiliários classificados na categoria “mantidos até o 

vencimento” 



 

 

 

 

 

 

 

Os títulos e valores mobiliários para os quais a Companhia possui a intenção e a 

capacidade financeira para sua manutenção em carteira até o vencimento são 

contabilizados pelo valor de custo acrescido dos rendimentos auferidos no exercício, 

que são reconhecidos no resultado. 

 

7.   Acordo de Acionistas  

 

A Companhia não é parte em acordos de acionistas. 

 

 

Rio de Janeiro, 14 de março de 2016. 

 

A ADMINISTRAÇÃO. 



 

 

 

RELATÓRIO RESUMO DO COMITÊ DE AUDITORIA 

 

 

O Resumo do Relatório do Comitê de Auditoria da Companhia e os de suas 

controladas reguladas pela SUSEP foram publicados em 26.02.2016, em conjunto 

com as demonstrações financeiras individuais do exercício social de 2015. 
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